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PICANOL GROUP RONDT OVERNAME VAN 
27,52% VAN TESSENDERLO CHEMIE NV AF  

 
De Picanol Group (NYSE Euronext: PIC) maakt vandaag bekend dat het, volgend op 
de aankondiging van 26 juli 2013, met succes de overname van het belang van 
SNPE SA in Tessenderlo Chemie NV voltooid heeft. Als gevolg van de transactie 
verwerft de Picanol Group 27,52% of 8.744.069 aandelen van Tessenderlo Chemie 
NV.  
 
Na het afronden van deze transactie heeft SNPE SA geen aandelen meer in 
Tessenderlo Chemie NV. 
 
 
Contactpersonen: 
SNPE SA: de heer Antoine Gendry (+33 1 480 46 584) en de heer Michel Rieusset 

(+33 148 04 68 56); 
Picanol Group: de heer Frederic Dryhoel  (+32 57 22 23 64)  
 
 
Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische, 
industriële producten, systemen en diensten.  
Divisie Weaving Machines: zo ontwikkelt, produceert en verkoopt Picanol hoogtechnologische 
weefmachines waarbij de insertie gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie 
(rapier). Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook 
producten en diensten aan zoals weefaccessoires, opleidingen, upgradekits en 
wisselstukken. Picanol vervult al meer dan vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en 
behoort vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten.  
Divisie Industries: Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische 
afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren onderdelen voor onder meer 
compressoren, landbouwmachines en Picanolweefmachines. PsiControl Mechatronics 
ontwerpt, ontwikkelt, produceert en ondersteunt onder meer controllers voor diverse sectoren. 
Melotte ontwikkelt en produceert innovatieve productoplossingen met Direct Digital 
Manufacturing- (DDM) en Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën.  
Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in 
Azië en Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2012 
realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 461,75 miljoen euro. De 
Picanol Group telt wereldwijd meer dan 2000 medewerkers en is genoteerd op NYSE 
Euronext Brussels (PIC). De Picanol Group werd in 1936 opgericht en vierde in 2011 zijn 75-
jarig bestaan. 

 
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com 

 

http://www.picanolgroup.com/

